
 

 

 

 
 

Cykl spotkań poświęconych tematowi: 

PRAWA CZŁOWIEKA W POLSCE – 
UWARUNKOWANIA, KONTEKSTY, PRAKTYKA 

pod egidą Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego 

 
             
 
26 kwietnia, godz. 10:00-11:00 

dr hab. Adam Bodnar, prof. USWPS – Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji, 

prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, działacz na rzecz 

praw człowieka 

Temat wykładu: Główne wyzwania dotyczące przestrzegania praw człowieka w 

Polsce - wnioski z kadencji RPO  

Program: 

1. Stan przestrzegania praw człowieka w Polsce w 2015 r.; 

2. Zmiany krajowe i globalne dotyczące praworządności i praw człowieka: a) kryzys 

rządów prawa, b) reinterpretacja niektórych praw i wolności osobistych i 

politycznych, c) dezinformacja, d) polityka tożsamości, e) ochrona praw 

socjalnych; 

3. Zmiany dotyczące mechanizmów ochrony praw - wpływ kryzysu rządów prawa; 

4. Relacje Polski z Unią Europejską oraz z innymi organizacjami międzynarodowymi; 

5. Pandemia i przyszłość ochrony praw człowieka w Polsce i na świecie. 

 

17 maja 2021 r., godz. 10:00-13:00 

dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ – prawniczka, badaczka i nauczycielka akademicka, 

wielokrotnie nagradzana za osiągniecia naukowe i dydaktyczne, ekspertka z zakresu 

prawa międzynarodowego publicznego, komentatorka w mediach ogólnopolskich, 

autorka ekspertyz dla instytucji krajowych i zagranicznych 

Temat wykładu: Warsztaty wiedzy i kompetencji z zakresu ochrony praw człowieka: 

„Uwarunkowania międzynarodowoprawne systemów ochrony praw człowieka – 



 

 

wnioski dla instytucji krajowych i samorządu terytorialnego w Polsce” 

Program:  

1. Powojenny, uniwersalny system ochrony praw człowieka; 

2. Prawa człowieka w systemach Rady Europy i Unii Europejskiej; 

3. Prawa człowieka w działaniu organizacji pozarządowych; 

4. Wnioski dla instytucji krajowych, w tym samorządu terytorialnego w Polsce – 

praktyczny przewodnik; 

5. Warsztaty wiedzy i kompetencji z zakresu ochrony praw człowieka. 

 

21 czerwca maja 2021 r., godz. 10:00-13:00 

Piotr Niemczyk – ekspert z zakresu bezpieczeństwa oraz technik i metod analizowania i 

przetwarzania informacji, konsultant i wykładowca akademicki, w latach 1990-94 

Zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu UOP, w latach 1998-2001 i 2008-15 ekspert 

Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych 

Temat wykładu: Wpływ mowy nienawiści na przemoc wobec wybranych grup 

społecznych, przemoc domową, brutalną przestępczość 

Program:  

1. Mowa nienawiści – opis problemu z określeniem skali mowy nienawiści i 

przestępstw z nienawiści; 

2. Obecność mowy nienawiści w mediach głównego nurtu a wzrost przestępczości z 

nienawiści i brutalnej przestępczości; 

3. Wpływ przestępstw z nienawiści na terroryzm, różnice pomiędzy przestępstwami 

motywowanymi politycznie a zamachami terrorystycznymi; 

4. Przestępstwa z nienawiści na przykładach wybranych państw; 

5. Rozpowszechnianie mowy nienawiści w mediach społecznościowych; 

6. Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści w zamkniętych społecznościach. 

 

19 lipca 2021 r., godz. 10:00-13:00 

mec. Karolina Gierdal – adwokatka, pracowniczka Kampanii Przeciw Homofobii,  



 

 

 

współtwórczyni kolektywu Szpila, laureatka nagrody „Adwokatka Roku 2020”, 

przyznawanej przez Naczelną Radę Adwokacką 

Temat wykładu: „Strefy wolne od LGBT” oraz Samorządowe Karty Praw Rodzin w 

kontekście samorządu terytorialnego w Polsce 

Program: 

1. Omówienie rodzajów i treści uchwał tworzących tzw. „strefy wolne od LGBT”; 

2. Porównanie władczych rozporządzeń zawartych w treści ww. uchwał z 

kompetencjami poszczególnych organów samorządu terytorialnego oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, regulującymi opisywane w uchwałach 

zagadnienia; 

3. Prawa człowieka w kontekście poszczególnych rodzajów uchwał; orzecznictwo 

WSA, które uwzględniły skargi RPO na uchwały „anty-LGBT”; 

4. Czy Samorządowe Karty Praw Rodzin kogoś dyskryminują? 


